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Vivacolor –
usaldusväärsed
värvitooted
aastast 1995
Vivacolor on tuntuim värvibränd Eestis, mille tooteid on lihtne
kasutada, need on kasutajasõbralikud ning annavad kauakestva
tulemuse. Vivacolor missioon on pakkuda tervise- ja keskkonna
sõbralikke kvaliteetseid tooteid. Meie tootevalikus on suur
osakaal veepõhistel värvidel. Tooted sobivad kasutamiseks nii
eratarbijatele kui professionaalidele. Vivacolori värve ja lasuure
saab toonida tuhandetesse värvitoonidesse Tikkurila värvi
kaartide järgi.

Vivacolori kaubamärk kuulub alates 2021. a. juunist PPG
kontserni. PPG Industries, Inc. on Ameerika Fortune 500
ettevõte ning ülemaailmne värvide, pinnakatete ja erimaterjalide tarnija. Pennsylvanias Pittsburghis asuva peakorteriga PPG
müüb värvitooteid enam kui 70 riigis üle maailma.
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F468

Helistades Värviliini infotelefonil 12011, saad nõu küsida nii
Vivacolori kui Tikkurila värvide kohta. Kasulikku infot ja ideid
saad ka Tikkurila Koolituskeskuse tasuta koolitustelt, mis on
mõeldud kõikidele värvimishuvilistele.

F483
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H440 Wave

Seina-, laeja kruntvärvid

S
S

• Pikendatud kuivamisaeg
• Väga hea kattevõimega
• Väga hästi tasanduv

NIKLA

• Lihtne pinnale kanda
• Mittepeegeldav
• Väga hea kattevõimega

Sügavmatt laevärv

OO

Ceiling 3

SI

Ceiling 2

R

Täismatt säravvalge laevärv

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste-, elutoad, esikud, kontorid,
kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid,
kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid,
ühiskondlikud ruumid

LÄIGE

Sügavmatt (2)

LÄIGE

Täismatt (3)

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

8-10 m2/l siledal pinnal

KATVUS (1X)

8-12 m2/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti
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Seina-, lae- ja kruntvärvid
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Seina-, lae- ja kruntvärvid

Wall 4

Color Test

•
•
•
•

• Värvitoonide proovimiseks seintel
ja lagedel
• Toonitav enam kui 38 000 värvitooni
• Ühtlane täismatt pind

Puhastatav täismatt seinavärv

Väikepurk tooni testimiseks

Sametine täismatt pind
Peidab väiksemad ebatasasused
Kergesti puhastatav
1. pesuklass

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, kontorid, kooli- ja
lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid

KASUTUSKOHAD Värvitooni testimine seintel ja lagedel kuivades
ruumides

LÄIGE

Täismatt (4)

LÄIGE

Täismatt (4)

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

10-12 m2/l siledal pinnal

KATVUS (1X)

0,45 L - 5 m², maksimum

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

PAKENDID

0,45L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Rull või pintsel
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tervise- ja
keskkonnasõbralikud värvid
Wall 7

Green Line sisevärvidel on Põhjamaade
Luigemärk ja Eesti Allergialiidu tunnustus.
Need värvid on veepõhised, väga
madala lenduvate orgaaniliste ühendite
sisaldusega, lihtsasti kasutatavad ja
kulumiskindlad. Kui soovid teha teadliku
valiku, siis vali Green Line lae-, seina-,
mööbli- ja põrandavärvide seast endale
sobivaim.

Pestav matt seinavärv
• Väga hea kattevõimega
• Ühtlane värvipind
• Pesukindlus > 10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

Lisaks sisule oleme pööranud tähelepanu
ka pakendile – Green Line seeria
plastpakendid on valmistatud osaliselt
taaskasutatud plastikust. Otsi pakendilt
märgist PIR.

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid,
kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid,
trepikojad, ühiskondlikud ruumid
LÄIGE

Matt (7)

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

8-12 m2/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID

0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

PIR ehk Post Industrial
Recycling plastikust värvipurgid
koosnevad 40% ulatuses
taaskasutatud plastist. Pakend
vastab täielikult pakendite kvaliteedistandardile olles samas keskkonnasäästlik.
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Seina-, lae- ja kruntvärvid
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Acrylate Matt
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Wall 12

Kulumiskindel seinavärv

Poolmatt seinavärv

• Väga hea kulumis- ja niiskuskindlus
• Hea nakkuvus
• Pesukindlus > 20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

• Suurepärane kulumiskindlus
• Tasandub hästi, ei pritsi ega tilgu
• Pesukindlus >10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

KASUTUSKOHAD Eluruumid, esikud, köögid, vannitoad, toitlustus
ettevõtete ruumid, lasteaiad, koolid, tööstus
ruumid jm ühiskondlikud ruumid

KASUTUSKOHAD Eluruumid, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid,
tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid

LÄIGE

Matt (7)

LÄIGE

Poolmatt (12)

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

8-12 m²/l

KATVUS (1X)

8-12 m2/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L / 18L

PAKENDID

0,9L / 4,8L / 9L / 18L

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti
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Seina-, lae- ja kruntvärvid

S440

X344 Minuet
11
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Wall 20

Primer 1

•
•
•
•

• Kuivadesse ja niisketesse ruumidesse
• Moodustab viimistlusvärvile ühtlase
ja sileda aluspinna
• Aitab vähendada viimistlusvärvi kulu

Niiskuskindel poolmatt seinavärv
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Kruntvärv seintele ja lagedele

Suurepärane pesemiskindlus
1. pesuklass
Väga hea kulumiskindlus
Mustust tõrjuv

KASUTUSKOHAD Laste-, elutoad, esikud, köögid, panipaigad,
kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud
ruumid

KASUTUSKOHAD Köögid, vannitoad, elutoad, esikud, kontorid,
tööstusruumid, laoruumid, ühiskondlikud ruumid
jm

LÄIGE

Poolmatt (20)

LÄIGE

Täismatt (1)

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

10-12 m2/l – siledal pinnal

KATVUS (1X)

8-12 m²/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

PAKENDID

0,9L / 2,7 / 9L / 18 L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti
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Värvitooni
valimine

Vivacolori värvide toonimiseks sobivad
Tikkurila värvikaartide toonid. Siin brošüüris
värvilistel ruudukestel olevate toonide koodid
on pärit Tikkurila värvikaartidest.

OO

NIKLA

S

Latex

Krunt- ja laevärv

Tikkurila sisevärvikaardist Tunneta värvi leiad
216 kaunist tooni, kaardist Symphony aga veel
suurema valiku – 2436 tooni.

• Lihtne pinnale kanda
• Ei pritsi ega tilgu
• Värvitud pind on hea veeauru
läbilaskvusega

Välispindadele mõeldud värvide toonimiseks
leiad sobivad toonid puitpindadele või kivipindadele mõeldud Tikkurila välisvärvikaartidest.

KASUTUSKOHAD Vähest kulumiskindlust nõudvad kuivad ruumid abi- ja laoruumid, ühiskondlikud ruumid jne
LÄIGE

Täismatt

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

7-9 m²/l – siledal pinnal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2 tundi

PAKENDID

5L / 10L / 20L

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

Toonide esimese valiku saad teha Vivacolor.ee
veebilehel, seejärel veendu tooni sobivuses
kaupluses olevate värvikaartide abil. Tunneta
Värvi toonikaardid saad kauplusest kaasa
võtta. Tooni katsetamiseks seinapinnal kasuta
värvitooni testimiseks mõeldud väikepurki
Color Test (vt lk 8).

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed.
Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi
abil.
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Seina-, lae- ja kruntvärvid
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Vivacolor Dust Blocker

Alküüdkruntvärv

Tolmusidumisaine

• Tiksotroopne, mittetilkuv
• Katab plekid, aitab vältida nende
läbiimbumist värvitud pinnast
• Väga hea nakkuvus aluspinnaga

• Hoiab ära tolmu eraldumise
• Ei muuda aluspinna algset värvust
• Ülevärvitav

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides,
uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad

KASUTUSKOHAD Töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides
- garaažid, koridorid, kontorid

LÄIGE

Matt

LÄIGE

-

TOONIMINE

Valge. Ei ole toonitav.

TOONIMINE

Ei toonita

KATVUS (1X)

8-10 m2/l - siledal pinnal

KATVUS (1X)

4-8 m2/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 3 tundi, ülevärvitav – 24 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 24 tundi

PAKENDID

1 L / 3 L / 10 L

PAKENDID

5L / 10L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti

14

Tikkurila Colour Master äpiga on
värvitooni valimine lihtne!
Kas otsid inspiratsiooni seina või majafassaadi
värvitooni leidmiseks? Tikkurila Colour Master
mobiiliäpiga saad katsetada erineid värvitoone
näiteks oma toast või majast tehtud fotol või
otse liitreaalsuses.
Kui märkasid ilusat värvikombinatsiooni
Instagramis või ajakirjas ja soovid teada saada
nende toonide ligilähedasi Tikkurila värvikaardi
tooninumbreid, siis äpp aitab Sul need toonid
tuvastada.
Äpist leiad ka infot värvitrendide, Tikkurila
värvikaartide ja sise- ja välisvärvide kohta.
Laadi alla tasuta mobiiliäpp - kasulik töövahend
värvimise planeerimisel.
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Seinaja laevärvid
Seina-, laeja kruntvärvid

Q192 Iltarusko

Colour Master
äpiga tooni
valimine

H353 Forget me not

Mööblija põrandavärvid

16

Mööbli- ja põrandavärvid

Furniture 30

Floor

• Lihtne värvida, tasandub hästi
• Kulumiskindel värvipind
• Värvitud pind ei kolletu

• Väga hea kattevõime
• Suurepärane kulumiskindlus
• Kiiresti kuivav

Veepõhine kulumiskindel mööblivärv

Veepõhine kulumiskindel puitpõrandavärv

KASUTUSKOHAD Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud,
aknaraamide sisepinnad, mänguasjad.
Puit- ja metallpinnad

KASUTUSKOHAD Puitpõrandad, -trepid ja käsipuud sisetingimustes

LÄIGE

Poolmatt (30)

LÄIGE

Poolmatt

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

8-10 m2/l siledal pinnal

KATVUS (1X)

6-9 m2/l

KUIVAMISAEG

Tolmukuiv – 1 tund,
puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 16 tundi,
kulumiskindel – 3 ööpäeva

KUIVAMISAEG

Tolmukuiv – 15 min, ülevärvitav – 2 tundi.
Kasutuskuiv - järgmisel päeval. Täielikult
kõvenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast

PAKENDID

0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 7,2L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Pintsel või madala karvaga värvirull siledate
pindade puhul

17

Mööbli- ja põrandavärvid

Kas
värvimine on
keskkonnale
kahjulik?
Kuigi igasugusel tootmisel on oma
keskkonnamõju, mida tänapäeval püütakse
viia teadlikult miinimumini, soovime esile
tõsta värvimise keskkonnasäästlikku
olemust. Uue asja, näiteks mööbli soetamise keskkonnakulu on tõenäoliselt märgatavalt suurem võrreldes juba kasutatud
mööbli korda tegemisega.

Special Floor

Lahustipõhine põrandavärv
• Hea kulumiskindlusega
• Moodustab elastse värvipinna
• Väga hea niiskuskindlusega

Paljude asjade iga saab kõvasti pikendada
nende eest korralikult hoolt kandes: õigel
ajal parandades ja üle värvides. Igaüks saab
hoida keskkonda - olemasolevat mitte
välja vahetada, vaid korras hoida, taastada,
üle värvida eelistades võimalusel alati
veepõhiseid värve.

7-9 m2/l – betoonpinnal, 9-11 m2/l – puit- ja
metallpinnal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 3-4 tundi, ülevärvitav – 24 tundi,
kulumiskindel – 4 nädalat

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

IT
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Heledates ja tumedates toonides
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TOONIMINE
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Läikiv
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KASUTUSKOHAD Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides

M1 märgis purgil kinnitab,
et antud värv ei sisalda
inimesele ega keskkonnale
ohtlikul määral lenduvaid
orgaanilisi ühendeid.

Y354 Cumulus
Mööbli- ja põrandavärvid

X442
19

S427 Charm

Radiaatorija aknavärvid
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Radiaatori- ja aknavärvid

Radiator

Special Window Akva

•
•
•
•

• Väga hea nakkuvusega
• Kiiresti kuivav
• Suurepärase värvitooni
püsivusega

Veepõhine kuumakindel radiaatorivärv

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

Lihtne värvida, tasandub hästi
Kulumiskindel
Suurepärase pestavusega
Kuumuskindlus 120 °C

KASUTUSKOHAD Radiaatorid, metalltorud jmt
sisetingimustes

KASUTUSKOHAD Metallist või puidust aknaraamide sise- ja
välispinnad, uksed

LÄIGE

Poolmatt

LÄIGE

Poolläikiv

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

TOONIMINE

Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

8-10 m2/l siledal pinnal

KATVUS (1X)

7-9 m2/l siledal pinnal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 24 tundi,
kulumiskindel – 3 ööpäeva

KUIVAMISAEG

Puutekuiv - 0,5 tundi, ülevärvitav - 24 tundi,
täielikult kõvenenud – 2-3 ööpäeva

PAKENDID

0,225L / 0,9L

PAKENDID

0,9L / 2,7L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Pintsel, lühikesekarvaline rull või kõrgsurve
värvipihusti
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S329 Freesia

Lakid
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Lakid

Lacquer Parquet Akva

Lacquer Wall Akva

•
•
•
•

• Sisaldab UV-kiirguse vastast kaitseainet
• Peaaegu lõhnatu
• Kuivab kiiresti

Veepõhine lakk puitpõrandatele

Veepõhine seina- ja laelakk puitpindadele

Mittekolletuv
Lihtne lakkida
Hästi tasanduv
Peaaegu lõhnatu

KASUTUSKOHAD Väga head kulumiskindlust nõudvatele puitja parkettpõrandatele eluruumides

KASUTUSKOHAD Voodrilaudisest ja palkidest seinad ja laed, uksed
jmt puitpinnad, tellis-ja betoonseinad

LÄIGE

Matt

LÄIGE

Poolmatt

TOONIMINE

Lakki ei toonita

TOONIMINE

Võib kasutada nii läbipaistvana kui toonida

KATVUS (1X)

8-10 m2/l - pintsli või rulliga, 10-12 m2/l – mohäärvõi viltlakilabidaga, 16-20 m2/l – teraslakilabidaga

KATVUS (1X)

8-10 m2/l – hööveldatud pinnal

KUIVAMISAEG

Lihvimiskuiv ja ülelakitav – 4-6 tundi,
kasutusvalmis – 1-2 päeva,
täielikult kõvenenud – 1 nädal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2-3 tundi,
kulumiskindel – 28 päeva

PAKENDID

1L/ 5L

PAKENDID

0,9L/ 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, värvirull, mohäär- või viltlakilabidas

TÖÖVAHENDID

Pintsel, kõrgsurve värvipihusti

23

M339

Puidu- ja
metallivärv

L398

Koeru Kihelkond

24

Värvi kirevatesse Eesti kihelkondade seelikutriibu toonidesse oma aed, kuuri uks, aiatool
või hoopis mõni mööbliese toas. Värvimiseks
kasuta antud esemele sobivat värvitoodet.
Kindlasti tuleb jälgida, et tootel oleks lai toonivalik.

Universal Akva

Veepõhine puidu- ja metallivärv
• Sobib nii sise- kui välispindadele
• Nakkub hästi aluspinnaga
• Moodustab kulumiskindla ja
vastupidava pinna

Kõigi 105 Eesti kihelkonna värvilahendused ja
toonikoodid leiad raamatust „Eesti kihelkondade värvid“. Värvitoonide koodid on valitud
Tikkurila Symphony värvikaardist.

KASUTUSKOHAD Mööbel, uksed, aknaraamid, aiamööbel, aiad

LÄIGE

Poolläikiv / Matt

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

Poolläikiv 8-10 m2/l; matt 7-9 m2/l
siledate puit- ja metallpindade värvimisel

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – poolläikiv 1 tund, matt 0,5 tundi,
ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 2-3 päeva

PAKENDID

0,9L/ 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull, kõrgsurve värvipihusti

Vahvad ideed ja nõuanded triipude värvimiseks ning veebilink raamatu lehitsemiseks
on leitav Vivacolori kodulehel vivacolor.ee/
ideed/kihelkondade-varvid. Raamat on saadaval ka ehituskaupluste toonimisosakonnas.
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Puidu- ja metallivärv

Ehime Eesti
kihelkonnavärvidega

Q324
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Q409

Kivi- ja mineraalfassaadivärvid

Kivi- ja mineraal
fassaadivärvid

Hansa Facade

Hansa Sokkel

• Väga hea ilmastikukindlusega
• Sisaldab vetthülgavat silikoonlisandit
• Kasutatav ilma krundita

• Hea nakkuvusega
• Moodustab niiskus- ja leelisekindla värvipinna
• Ilmastikukindel

Veepõhine kivi- ja krohvfassaadivärv

Veepõhine soklivärv

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete välisseinad

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete uued ning
varemvärvitud soklid

LÄIGE

Täismatt

LÄIGE

Matt

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

4-6 m2/l krohv-, betoon- ja tellispindadel

KATVUS (1X)

4-8 m2/l betoon- ja krohvpindadel,
6-10 m2/l mineraalplaatpindadel,
8-10 m2/l metallpindadel

KUIVAMISAEG

Ülevärvitav – 12 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID

Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull, kõrgsurve värvipihusti
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Kivi- ja mineraal
fassaadivärvid

Hansa Silicate

Hansa Silicate Primer

• Väga hea veeauru läbilaskevõimega
• Moodustab vetthülgava pinna
• Ilmastikukindel

• Tugevdab aluspinda
• Parandab pinna niiskuskindlust
• Moodustab ühtlaselt imava aluspinna

Silikaatvärv krohvfassaadile

Silikaatkrunt krohvfassaadile

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned

LÄIGE

Täismatt

LÄIGE

-

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

-

KATVUS (1X)

3-5 m /l

KATVUS (1X)

4-6 m2/l

KUIVAMISAEG

Ülevärvitav – 12 tundi

KUIVAMISAEG

Ülevärvitav – 12 tundi

PAKENDID

2,7L / 9L

PAKENDID

5L / 10L

TÖÖVAHENDID

Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

2
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Q432

Mida teha
tühjade värvipurkidega?
Täiesti kuivanud tühja värvipurgi võid ära
visata tavaprügiga. Keskkonnasõbralik on
viia tühi pakend pakendikonteinerisse.
Veepõhiste värvide korralikult puhtaks
pestud purgid sobivad ka seenekorvi
asendama, vee kogumiseks aeda või
mujalegi.
Kui värvi jäi järele, siis seda kanalisatsiooni,
pinnasesse ega veekokku kallata ei tohi,
isegi mitte siis, kui värv on veepõhine. Värvis
sisalduvad sideained ei imendu pinnasesse
ja raskendavad vee puhastusprotsesse
puhastusjaamades. Lõpuni kasutamata
värvid tuleb viia jäätmejaama. Vaata ka
kuhuviia.ee kaardirakendust, kust saad infot,
kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest.
Kui värvi jäi päris palju järgi, siis saad seda
hoiustada korralikult suletud kaanega purgis
pakendil toodud aja. Värvijääkidest vabaned
hästi ka sotsiaalmeedia abil – alati on keegi,
kellel mõni kodu- või aiaprojekt pooleli, kuhu
kulub alati ka värvi.
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U105

Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

Q305

30

Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

29

Villa Akva

Villa Ultima

Veepõhine matt õlisisaldusega puitmajavärv

Veepõhine poolmatt puidukaitsevärv

• Värvitud pind püsib matt ja säilitab
värvitooni pikkadeks aastateks
• Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
efektiivselt kuni 15 aastat
• Moodustab mustust ja vett hülgava
värvipinna

• Kattev värv, mis jätab
puidutekstuuri aimatavaks
• Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
efektiivselt kuni 15 aastat
• Moodustab mustust ja vett
hülgava värvipinna

KASUTUSKOHAD Uued ja varem värvitud puitfassaadid, aiad

KASUTUSKOHAD Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud
puitfassaadid, aiad

LÄIGE

Matt

LÄIGE

Poolmatt

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X)

4-6 m2/l - saetud puitpinnal, 7-9 m2/l hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KATVUS (1X)

4-6 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2-4 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L / 11,7L / 18 L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L / 18L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, värvipihusti

TÖÖVAHENDID

Pintsel, värvipihusti
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Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

Villa Lasur

Villa Lasur Akva

Lahustipõhine kaitsev puidulasuur

Veepõhine toonitav puidulasuur
• Kaks ühes puidulasuur, mis ei vaja
eelnevat immutamist
• Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest,
toonitud toode ka UV kiirguse eest
• Sobib immutamiseks enne Villa Akva või
Villa Ultimaga värvimist

• Imendub sügavale puitu
• Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku
mõjude eest
• Toob esile puidu struktuuri
• Toonitav kuni 1500 tooni

KASUTUSKOHAD Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud
voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel

KASUTUSKOHAD Uued, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa
Lasur Akvaga värvitud voodrilauad, palkpinnad,
aiad, uksed, aknad, aiamööbel

LÄIGE

–

LÄIGE

–

TOONIMINE

Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse
UV-kiirguse eest.

TOONIMINE

Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse
UV-kiirguse eest.

KATVUS (1X)

4-8 m2/l - saetud puitpinnal, 8-12 m2/l –
hööveldatud puit- ja palkpinnal

KATVUS (1X)

12-14 m2/l

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 4-8 tundi, ülevärvitav – 24 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv - 10-60 min, ülevärvitav - 60 min

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, värvipihusti, sissekastmismeetod

TÖÖVAHENDID

Pintsel, värvipihusti
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Puitmaja
värvimise
hooldustsükkel 15 a
Villa Protekt

Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima
on Eesti kliimas põhjalikult testitud aastakümnete jooksul. Need värvid püsivad
ilusasti puidul ka meie muutlikus kliimas,
kus kevadise pööripäeva paiku saab sama
nädala sees tunda kuuma päikest, seejärel
vihma ja lundki.

Kaitsev puiduimmutusaine
töötlemata puidule
• Imendub sügavale puitu
• Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja
hallituse levikut töödeldud pinnal
• Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Villa Akva ja Villa Ultima kaitsevad
Eestimaa majade fassaade ning aedu
vihma, lume ja intensiivse UV-kiirguse eest
koguni 15 aastat. Villa värvide kasutamine
teeb elu lihtsamaks, kuna majavärvimise
suurprojekti tuleb varasemast harvem ette
võtta.

KASUTUSKOHAD Saetud ja hööveldatud voodrilauad, palkpinnad,
aiad, uksed, aknad, aiamööbel
LÄIGE

–

TOONIMINE

Värvitu. Ei toonita

KATVUS (1X)

4-5 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l hööveldatud puit- ja palkpinnal

KUIVAMISAEG

Tolmukuiv - 0,5 tundi, värvimiskuiv - 24 tundi

PAKENDID

1L / 3L / 10L / 20L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, sissekastmismeetod

Jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna
koormavad pikaajalise ilmastikukindlusega
kvaliteetsed värvid oluliselt vähem keskkonda, kui need, mille hooldusvälp on
lühem.
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Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

Villa Lin

Villa Primer

• Kuivab kiiremini kui traditsiooniline
linaõlivärv
• Laiem värvitoonide valik
• Vananeb väärikalt

• Moodustab viimistlusvärviga hästi
nakkuva pinna
• Imendub hästi aluspinda, tugevdab seda
• Vähendab vaigu läbiimbumisest
põhjustatud värvimuutusi

Klassikaline poolläikiv õlivärv puitmajale

Kruntvärv puitmajale

KASUTUSKOHAD Miljööväärtuslikes piirkondades asuvad puitfassaadid, uksed, aknad, aiad

KASUTUSKOHAD Varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras
puitfassaadid, uksed, aknad, aiad

LÄIGE

Poolläikiv

LÄIGE

Matt

TOONIMINE

Heledates ja tumedates toonides

TOONIMINE

Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X)

4-8 m /l - saetud puidul, 9-12 m /l - hööveldatud
puidul

KATVUS (1X)

5-8 m2/l - saetud puitpinnal, 8-10 m2/l hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 4 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi

KUIVAMISAEG

Puutekuiv – 12 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L

PAKENDID

0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID

Pintsel

TÖÖVAHENDID

Pintsel

2

2
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Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

U115

Q402
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Välispuitpindade värvid, lasuurid
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J407 Siesta

Y308 Eggnog

Puhastusvahendid,
vedeldid jt

Puhastusvahendid, vedeldid jt

Special Structure

Special Clean

• Pulbriline lisaaine - jämedama
ja peenema teraga
• Jätab struktuurse pinna

• Puhastusvahend pindade
ettevalmistamiseks
• Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne
• Moodustab hea nakkuvusega aluspinna

Värvile lisatav tekstuurlisand
dekoratiivpindade loomiseks

Leeliseline puhastusvahend

KASUTUSKOHAD Sise- ja välispinnad, koos sise- ja välisvärvidega

KASUTUSKOHAD Uued ja varem värvitud seinad, põrandad,
uksed, aknad, mööbel, kivi- ja puitfassaadid,
metallpinnad, paadid

OSAKESE SUURUS Fine – kuni 0,6 mm, Medium – kuni 1,0 mm
TOONIMINE

Tekstuurlisandit võib kasutada valges või
toonitud värvis

KATVUS (1X)

3-4 m2/l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt
värvitud siledal pinnal

KUIVAMISAEG

Värvi kuivamisaeg

PAKENDID

1L plastpakend; saadaval ka komplekt, mis
sisaldab 4L struktuurlisandit ja 14 L segamisnõud

TÖÖVAHENDID

Pintsel, rull, hari
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PAKENDID

1L

TÖÖVAHENDID

Pintsel, hari, käsn

Puhastusvahendid, vedeldid jt

Special Solvent

Special Solvent Spray

• Vähese lõhnaga
• Ei sisalda aromaatseid
süsivesinikühendeid

• Vähese lõhnaga
• Lendub kiiresti kuivamise ajal

Vedeldi

Vedeldi toodete vedeldamiseks
kõrgsurvepihustis kasutamiseks

KASUTUSKOHAD Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks.
Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade
puhastamiseks

KASUTUSKOHAD Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks
kõrgsurvepihusti kasutamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks

PAKENDID

PAKENDID

0,5L / 1L
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1L

J407 Siesta
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Pahtlid

Vivacolor LH White

Vivacolor LJ

Valge kergpahtel

Kergvuugipahtel

• Hea täitevõime
• Kerge pinnale kanda ja tasandada
• Kerge lihvida

• Hea täitevõimega
• Kerge pinnale kanda ja tasandada
• Kerge lihvida
KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib
lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib
lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks

TOON

TOON

Valge

Valge

OSAKESE SUURUS 0,15 mm, maks.

OSAKESE SUURUS 0,15 mm, maks.

KIHI PAKSUS

4 mm, maks.

KIHI PAKSUS

3 mm, maks.

KATVUS (1X)

~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga

KATVUS (1X)

~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga, ~ 0,3 l/m2 – vuukide ja kruvipeade
kahekordsel pahteldamisel

KUIVAMISAEG

1 mm – 2-3 tundi

KUIVAMISAEG

1 mm – 3-4 tundi

PAKENDID

3 L/ 10L / 17L plastpakend / 15L plastkott

PAKENDID

3L / 10L

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas, pahtliprits

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas, pahtliprits
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Pahtlid

Vivacolor J

Vivacolor LF

• Väga hea nakkuvus ja elastsus
• Minimaalne kahanemine
• Kerge pinnale kanda ja tasandada

• Sile ja tugev pind
• Kerge pinnale kanda ja tasandada
• Hea nakkuvus

Vuugipahtel

Peenpahtel

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib
lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib nii
lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks

Kollakasvalge

OSAKESE SUURUS 0,1 mm, maks.

TOON

KIHI PAKSUS

2 mm, maks.

OSAKESE SUURUS 0,08 mm, maks.

KATVUS (1X)

~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga, ~ 0,2 l/m2 – kipsplaadi vuukide ja
kruvipeade kahekordsel pahteldamisel

KIHI PAKSUS

3 mm, maks.

KATVUS (1X)

~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga, ~0,2 l/m2 - kipsplaadi vuukide ja
kruvipeade kahekordsel pahteldamisel

Valge

KUIVAMISAEG

1 mm – 2-3 tundi

PAKENDID

10L

KUIVAMISAEG

1 mm – 3 tundi

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas, pahtliprits

PAKENDID

0,6L / 3L / 10L / 15L

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas
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Pahtlid

Vivacolor S

Vivacolor W

Pritspahtel

Niiskuskindel kergpahtel

• Sobib kõikide pahteldamisviisidega
pinnale kandmiseks
• Kerge lihvida
• Sobib ka struktuurpinna loomiseks

• Niiskuskindel
• Kerge pinnale kanda ja tasandada
• Väga hea nakkevõimega

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui
vuukide täitmiseks

TOON

TOON

Valge

Sinakashall

OSAKESE SUURUS 0,3 mm, maks.

OSAKESE SUURUS 0,2 mm, maks.

KIHI PAKSUS

3 mm, maks.

KIHI PAKSUS

3 mm, maks.

KATVUS (1X)

~1 l/m - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga, ~0,3 l/m2 – struktuurpinna loomisel

KATVUS (1X)

~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse
pahtlikihiga, ~0,3 l/m2 – kipsplaadi vuukide ja
kruvipeade kahekordsel pahteldamisel

KUIVAMISAEG

1 mm – 3 tundi

KUIVAMISAEG

1 mm – 3 tundi

PAKENDID

15L plastkott

PAKENDID

0,6L / 3L / 10L

TÖÖVAHENDID

Pahtliprits, pahtlilabidas, struktuurrull

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas

2

42

Pahtlid

Vivacolor Snickeri
Puidupahtel
•
•
•
•

Eriti peene struktuuriga
Väga hea nakkevõimega
Jätab väga tugeva ja sileda pinna
Minimaalne kahanemine

KASUTUSKOHAD Uksed, mööbel, aknaraamid jm puit- ja
metallpinnad kuivades siseruumides
TOON

Valge

OSAKESE SUURUS 0,03 mm, maks.
KIHI PAKSUS

2 mm, maks.

KATVUS (1X)

~0,5 l/m2 - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse
pahtlikihiga pahteldamisel

KUIVAMISAEG

1 mm – 2-3 tundi

PAKENDID

0,6L / 3L

TÖÖVAHENDID

Pahtlilabidas
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varviliin@tikkurila.com

Rohkem infot www.vivacolor.ee
Vivacolor Eesti

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed. Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi abil.

